
BILETE DE O ZI preț

Bilet de intrare adult
Bilet de intrare elev/student, copil
Bilet de intrare pensionar
Bilet de familie
(valabil pentru 2 adulți +1 copil sub 14 ani)

Bilet supliment pentru familie
(p(poate fi cumpărat ca un supliment pentru biletul de familie, pentru un copil sub 14 ani)

oferă dreptul la folosirea tuturor bazinelor interioare, lumea copiilor, bazinele cu apă termală, toate bazinele
exterioare, topogane si bazinele de înot din clădirea secundară în timpul orelor de deschidere.

3 100 huf
2 300 huf
2 300 huf

6 900 huf

1 200 huf

oferă dreptul la folosirea tuturor bazinelor interioare, lumea copiilor, bazinele cu apă termală, toate bazinele
exterioare, topogane și bazinele de înot din clădirea secundară după ora 16:00.

preț

bilet de după-masă adult
bilet de după-masă elev/student, copil
bilet de după-masă pensionar

bilete de după-masă

2 480 huf
1 840 huf
1 840 huf

oferă dreptul la folosirea tuturor bazinelor interioare, bazinele cu apă termală, bazinul de experiență exterior
și saunele din clădirea secundară în fiecare vineri si sâmbătă seară începând cu ora 19:30 până la închidere.

preț

bilet îmbăiere nocturnă

îmbăiere nocturnă

1 500 huf

bilete de înot preț

bilet de înot de dimineață
(de luni până vineri între orele 8:00 și 10:00)

bilet de înot de dimineață
(de luni până joi între orele 16:00 și 20:00)

taxă de depozitare în cazul expirări timpului.

oferă dreptul la folosirea bazinului exterior de înot de 33m și a bazinului interior de înot de 25m în timpul 
săptămânii, pentru maxim 2 ore. 

1 000 huf

1 000 huf

2 000 huf

alte servicii

posibilități de plată:

preț depozit

taxă de închiriere prosop
taxă de închiriere cearșaf de saună
taxă de închiriere de asigurare a valorilor
taxă în cazul pierderii ceasului de intrare

500 huf
300 huf
500 huf
2 000 huf

2 000 huf
2 000 huf
2 000 huf
-

listă de prețuri- spalistă de prețuri- spa
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lumea saunelor PREȚ

bilet de saună
(valabil împreună cu biletul de spa)

bilet program de saune
(valabil împreună cu biletul de saună)

bilet saune tradiționale
(EVERY OTHER FRIDAY, DURING NIGHT BATHING)

OFERĂ DREPTUL LA FOLOSIREA SERVICIILOR DIN LUMEA SAUNELOR (INDICAT DE NUMELE SERVICIULUI) ÎN TIMPUL ORELOR DE LUCRU, 
VALABIL ÎPREUNĂ CU BILETUL DE SPA.

1 600 HUF

400 HUF

3 000 HUF

MASAJE WELLNESS

tratamente wellness

30 MINUTE

20 MINUTE 40 MINUTE 60 MINUTE

60 MINUTE50 MINUTE

masaj suedez
masaj cu plante medicinale
masaj aromatic
masaj sissi de răsfățare
masaj bambus
masaj cu ulei de semințe de struguri
masaj tibemasaj tibetan cu miere de albine
masaj cafea
masaj revigorant sare din marea moartă
masaj ciocolată
masaj pietre vulcanice

tratamentt bioptron
masaj limfatic

3 300 HUF
4 300 HUF
3 300 HUF
3 300 HUF
4 300 HUF
4 300 HUF
4 500 HUF4 500 HUF
 - 
 - 
-
- 

3 300 HUF
-

 

-
4 300 HUF

 

-
5 500 HUF
 

5 000 HUF
5 900 HUF
5 000 HUF
5 000 HUF
5 800 HUF
 - 
 -  - 

5 200 HUF
5 200 HUF
5 500 HUF
-

-
-
-
-
-
 - 
 -  - 
-
-
-

6 300 HUF

băi wellness 20 MINUTE 30 MINUTE

baie aromatică răcoritoare
baie cu sare din marea moartă
baie aromatica cu ulei din marea moartă
baie vin rosu
baie de sare parajdi
tratament cu nămol

3 300 HUF
4 300 HUF
3 300 HUF
3 300 HUF
-
-
 

-
-
-
-

5 800 HUF
4 500 HUF

-
-
-
-
-
-
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lumea saunelor poate fi folosită doare de persoane peste 14 ani.
recomandăm rezervarea în avans a masajelor wellness, tratamentelor și a băilor

la una din următoarele adrese:
email: WELLNESS@HAGYMATIKUM.HU telefon: +36 62/511-220  

informații importante:

listă de prețuri- wellnesslistă de prețuri- WELLNESS



bazin cu apă termală 
(fără alte tratamente)..............................................................................................
bazin cu apă termală
(în cazul altui tratament)........................................................................................
tratament nămol..........................................................................................................
baie medicinală cu greutăți.......................................................................................
baie hidrocarbonbaie hidrocarbonată.....................................................................................................
masaj medicinal..............................................................................................................
masaj cu jet sub apă
(TANGENTOR).......................................................................................................................
masaj grup cu jet 
sub apă..............................................................................................................................
gimnastică subacvatica
în gruîn grup, sub 18 ani...........................................................................................................

bliet zilnic

bliet zilnic
1800 Ft
1500 Ft
1700 Ft
2200 Ft

1700 Ft1700 Ft

1200 Ft

bliet zilnic

tratamente medicinale preț

trATAMENT GALVANIC....................................................................................................
IONTOPHORESIS..................................................................................................................
STIMULARE CURENT..........................................................................................................
TRATAMENT DIADINAMIC
CURENT................................................................................................................................
TRATAMENT INTERFERENȚĂ...........................................................................................
TRATRATAMENT TENS.............................................................................................................
ULTRASUNET.......................................................................................................................
SONOPHORESIS....................................................................................................................
terapie
oscilație..............................................................................................................................
galvan partiționat.........................................................................................................
trtratament galvan (baie).............................................................................................

900 FT
900 Ft
900 Ft

900 Ft
900 Ft
900 Ft
1000 Ft1000 Ft
1000 Ft

1200 Ft
1000 Ft
1500 Ft

ELECTROTERAPie preț

tratamente medicinaletratamente medicinale



abonament anual adulți
abonament anual copii
abonament anual pensionari

200 000 huf
140 000 huf
140 000 huf

preț
abonamente anuale
(validitate: un an de la achiziționare)

abonament jumătate de an adulți
abonament jumătate de an copii
abonament jumătate de an pensionari

100 000 huf
70 000 huf
70 000 huf

preț
abonament de jumătate de an
(validitate: jumătate de an de la achiziționare)

abonament 10 + 2 ocazii adulți
abonament 10 + 2 ocazii copii
abonament 10 + 2 ocazii pensionari

31 000 huf
23 000 huf
23 000 huf

preț
abonamente 10 + 2 ocazii 
(valid in fiecare zi a săptămânii, valabil 6 luni după achiziționare)

abonament 10 ocazii de înot 6 000 huf

prețabonament de înot
(validitate: 3 luni de la achiziționare)

abonament 5+1 ocazii gimnastică MCKENZIE 
abonament 5+1 ocazii 30' terapie SCHROTH  
abonament 5+1 ocazii 50' terapie SCHROTH
abonament 5+1 ocazii physiotherapie

10 000 huf
10 000 huf
17 500 huf
7 500 huf

prețabonamente medicinale
(validitate: 3 luni de la achiziționare)

abonament saună 25 de ocazii
abonament saună 10 + 2 ocazii

32 000 huf
16 000 huf

preț
abonamente saună
(validitate: pe lângă biletul de spa, valabil 6 luni după achiziționare)

abonamenteabonamente

oferă dreptul la folosirea tuturor bazinelor exterioare, interioare și de înot.

oferă dreptul la folosirea tuturor bazinelor exterioare, interioare și de înot.

oferă dreptul la folosirea tuturor bazinelor exterioare, interioare și de înot.

oferă dreptul la folosirea bazinului de înot de 33m, respectiv 25m.

oferă dreptul la folosirea saunelor. este valabil numai împreuna cu biletul de spa.

oferă dreptul la participarea la tratamentele medicale, valabil pentru 6 ocazii.



informații importante

  prețurile noastre includ tva, sunt calculate in forinți si sunt valabile până la anulare.

  prețurile biletelor de intrare includ un dulap la vestiare in funcție de valabilitate. 

 taxa de depozit poate fi plătită numai in forinți si cash.
 
 intrarea copiilor sub 3 ani este gratuită.

  copii sub vârsta de 14 ani pot intra numai acompaniați de o persoană peste 18 ani.

  biletele de copii pott fi cumpărate copiilor sub 18 ani sau studenților cu documentele necesare de student.
  documentul de student este acceptabil până la vârsta de 25 de ani.

 biletele de pensionari pot fi cumpărate de persoane peste 60 de ani. 
 
  condițiile de utilizare a reducerilor sunt de a prezenta documentele necesare de eligibilitate:
 reducerile nu pot fi oferite fără prezentarea documentelor necesare.
 reducerile nu pot fi combinate.
  singura excepție a combinări reducerilor este specificarea exactă a posibilității de a combina două reduceri.   
   
 treritoriul complexului trebuie părăsit cu 20 de minute înainte de închidere.

 rercepția principală este deschisă până la ora 23:00 în zilele cu îmbăiere nocturnă, până la 19:00 în restul zilelor.
   
 intrarea secundară este deschisă în fiecare zi până la ora 19:00.


